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Diplomová práce si klade za cíl seznámit s koncepcí ochrany před bleskem podle 

souboru nových norem ČSN EN 62 305, zejména se způsobem vyhodnocení potřeby zřízení 

ochrany před bleskem metodou ocenění rizika podle ČSN EN 62 305 – 2 tak, aby údery 

blesku nemohly způsobit ohrožení života a zdraví osob, případně hmotnou škodu.  

Formou případové studie stanovit oceněním rizika nutnost zřízení ochrany před bleskem 

u projektované haly a vybrat ochranná opatření ke snížení rizika na úroveň přípustného rizika. 

 

 

THE ANNOTATION 

PAROULEK, J. The Present Concept of Lightning Protection: thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010. 70 p. 

 

Key words: thunderstroke, the risk of damage, parts of the risk, the probability of damage, 

the loss factor, the determination of the need of establishment for the protection against 

lightning 

 

The thesis aim is to introduce the concept of lightning protection according to the set of 

new standards ČSN EN 62 305, especially with the way of assessment of the need for 

establishing of a lightning protection method in accordance with EN 62 305 – 2, so that 

lightning strikes could not cause any danger for life and health of persons or material damage. 

By the case studies and by the evaluation of risk to determine the need of the lightning 

protection of a designed hall and to select protective measures to reduce risk to acceptable 

levels of risk. 

 



 

 6

Obsah 
1 Úvod 13 

1.1 Škody způsobené bleskem ................................................................................13 

1.2 Katastrofy způsobené bleskem..........................................................................14 

2 Bouřková činnost a parametry bleskového proudu 15 

2.1 Bouřky a bouřková činnost ...............................................................................15 

2.2 Parametry bleskového proudu...........................................................................16 

2.2.1 První výboj ...............................................................................................17 

2.2.2 Dlouhý výboj ............................................................................................17 

2.2.3 Následné krátké výboje ............................................................................17 

2.3 Přímý a nepřímý úder blesku ............................................................................18 

2.3.1 Přímý úder blesku.....................................................................................18 

2.3.2 Nepřímý uder blesku ................................................................................18 

2.4 Účinky bleskového proudu ...............................................................................18 

2.4.1 Zapalující blesk.........................................................................................18 

2.4.2 Nezapalující blesk.....................................................................................18 

3 Historie ochrany před bleskem 19 

4 Koncepce ochrany před bleskem podle nových norem 20 

4.1 Platnost nového souboru norem........................................................................20 

4.2 Obsah nového souboru norem...........................................................................21 

4.2.1 ČSN EN 62 305 Část 1: Všeobecné zásady .............................................21 

4.2.2 ČSN EN 62 305 Část 2: Řízení rizika ......................................................21 

4.2.3 ČSN EN 62 305 Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života .21 

4.2.4 ČSN EN 62 305 Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách .21 

4.2.5 ČSN EN 62 305 Část 5: Inženýrské sítě...................................................21 

4.3 Změny ve srovnání se starou normou ČSN 34 1390 ........................................22 



 

 7

4.4 ČSN EN 62 305 Část 2: Řízení rizika...............................................................24 

4.5 Složení rizika pro stavby a inženýrské sítě .......................................................24 

4.5.1 Definice příčin poškození.........................................................................24 

4.5.2 Definice typů škod....................................................................................25 

4.5.3 Definice typů ztrát ....................................................................................25 

4.6 Řízení rizika ......................................................................................................26 

4.7 Vyjádření součásti rizika...................................................................................27 

4.7.1 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů do stavby ............................27 

4.7.2 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů v blízkosti stavby ...............29 

4.7.3 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů do sítě připojené ke stavbě .29 

4.7.4 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů v blízkosti připojené sítě ....31 

4.8 Skládání součástí rizik podle příčiny poškození: ..............................................31 

4.8.1 Skládání rizik podle příčin poškození ......................................................31 

4.8.2 Skládání rizika podle typu škody..............................................................31 

4.8.3 Výsledné riziko R .....................................................................................32 

4.9 Vyjádření součástí rizika pro stavbu.................................................................32 

4.10 Počet nebezpečných událostí za rok (Parametr NX)..........................................33 

4.10.1 Určení počtu úderů do země Ng ...............................................................33 

4.10.2 Určení sběrné plochy pro stavbu ..............................................................33 

4.10.3 Určení sběrné plochy pro inženýrské sítě.................................................34 

4.10.4 Určení počtu očekávaných nebezpečných událostí za rok .......................35 

4.10.5 Činitele ovlivňující počet očekávaných nebezpečných událostí ..............36 

4.10.6 Činitel prostředí pro inženýrské sítě Cd....................................................37 

4.10.7 Činitel polohy stavby, inženýrské sítě a stavby na konci vedení „a“ Ce ..38 

4.10.8 Činitel přítomnosti transformátoru Ct.......................................................38 

4.11 Pravděpodobnost škod (Parametr PX) ...............................................................39 

4.11.1 Vyjádření pravděpodobnosti PX v posuzovaném objektu ........................39 

4.11.2 Pravděpodobnost PA .................................................................................39 



 

 8

4.11.3 Pravděpodobnost PB .................................................................................39 

4.11.4 Pravděpodobnost PU .................................................................................40 

4.11.5 Přepěťové ochranné zařízení SPD (surge protective device) ...................41 

4.11.6 Koordinovaná SPD ochrana (coordinated SPD protection) .....................41 

4.11.7 Pravděpodobnost PV .................................................................................41 

4.12 Pravděpodobnost ztrát (Parametr LX) ...............................................................42 

4.12.1 Činitele ovlivňující pravděpodobnost ztrát LX .........................................43 

4.12.2 Výpočet redukovaného Lt, Lf, Lo..............................................................43 

4.13 Výpočet součástí rizika pro stavby pro různých škod a příčin..........................44 

4.14 Rozdělení objektu do zón..................................................................................44 

4.15 Důležité vlastnosti stavby pro rozdělení do zón ...............................................45 

4.16 Postup pro rozhodnutí o nutnosti zřízení ochrany před bleskem ......................45 

4.17 Postup pro výběr ochranných opatření..............................................................46 

5 Případová studie 48 

5.1 Varianta bez ochrany ........................................................................................50 

5.1.1 Definice a charakteristiky zón ve výrobním objektu................................50 

5.1.2 Výpočet redukovaného Lt a Lf..................................................................52 

5.1.3 Výpočet veličin.........................................................................................53 

5.1.4 Stanovení pravděpodobnosti PU, Pv..........................................................54 

5.1.5 Ocenění rizika...........................................................................................54 

5.2 Varianta s ochranou ..........................................................................................55 

5.2.1 Součásti rizika pro objekt s následkem úderů do objektu ........................55 

5.2.2 Součásti rizika pro objekt s následkem úderů do vstupujících sítí ...........55 

5.2.3 Ostatní součásti rizika R1, rizika RC; RM; RW; RZ....................................55 

5.2.4 Vyjádření rizika podle příčiny poškození.................................................56 

5.2.5 Složení součástí rizika R1 podle zón........................................................56 

5.2.6 Návrh ochranných opatření ......................................................................57 

5.2.7 Výpočet součástí rizika podle zón po zavedení ochranných opatření ......58 



 

 9

6 Závěr 59 

7 Použité termíny a definice 60 

8 Literatura 64 

Příloha 1 66 

 



 

 10

Seznam obrázků 
Obr. 1 Počet požárů způsobených bleskem podle příčiny 14 

Obr. 2 Určení směru čárového blesku 16 

Obr. 3 Definice parametrů krátkého výboje  17 

Obr. 4 Definice parametrů dlouhého výboje 17 

Obr. 5 Návrh jímací soustavy metodou „valící se koule“ 22 

Obr. 6 Rozdělení objektu do zón 23 

Obr. 7 Složení rizika 24 

Obr. 8 Vyjádření součástí rizika pro stavbu 32 

Obr. 9 Průměrný počet bouřkových dnů (1998 – 2008) 33 

Obr. 10 Výpočet sběrné plochy pro pravoúhlou osamocenou stavbu 34 

Obr. 11 Grafické znázornění sběrných ploch 35 

Obr. 12 Svodič přepětí – typ1 41 

Obr. 13 Důležité vlastnosti stavby pro stanovení pravděpodobnosti PX a LX 43 

Obr. 14 Důležité vlastnosti stavby pro rozdělení do zón 45 

Obr. 15 Postup pro rozhodnutí o potřebě ochrany 46 

Obr. 16 Postup pro výběr ochranných opatření v budovách 47 



 

 11

Seznam tabulek 
Tab. 1 Typické hodnoty rizika RT  26 

Tab. 2 Rizika ve stavbách a jejich součásti 27 

Tab. 3 Součást RA 27 

Tab. 4 Součást RB 28 

Tab. 5 Součást RC 28 

Tab. 6 Součást RM 29 

Tab. 7 Součást RU 29 

Tab. 8 Součást RV 30 

Tab. 9 Součást RW 30 

Tab. 10 Součást RZ 31 

Tab. 11 Transformátorový činitel 38 

Tab. 12 Ovlivnění činitelů LX 43 

Tab. 13 Součásti rizika pro stavby pro různé typů škod způsobené různými 

příčinami 44 

Tab. 14 Charakteristika budovy 49 

Tab. 15 Charakteristiky vedení a připojených vnitřních systémů 49 

Tab. 16 Charakteristiky pro rozdělení objektu do zón 50 

Tab. 17 Charakteristika zóny Z 1 (výrobní hala a skladovací prostor) 50 

Tab. 18 Charakteristika zóny Z 2 (kanceláře) 51 

Tab. 19 Charakteristika zóny Z 3 (archiv) 51 



 

 12

Tab. 20 Charakteristika zóny Z 4 (zastřešená nakládací rampa) 52 

Tab. 21 Charakteristika zóny Z 5 (parkoviště) 52 

Tab. 22 Sběrné plochy pro stavbu a vedení 53 

Tab. 23 Očekávaný počet nebezpečných událostí za rok 53 

Tab. 24 Výpočet součástí rizika podle zón  54 

Tab. 25 Skládání rizika podle příčiny poškození 56 

Tab. 26 Vyjádření rizika úrazu a hmotné škody  56 

Tab. 27 Vyjádření rizika vznikajícího údery blesku  56 

Tab. 28 Procentuální vyjádření hlavních faktorů přispívajících k riziku R1 57 

Tab. 29 Součásti rizika podle zón  58 



 

 13

1 Úvod  
V České republice činí škody způsobené bleskem každoročně několik desítek milionů korun. 

Jediný úder blesku do objektu může způsobit až milionové škody. 

Riziko škod podstatně snižuje kvalitně provedená hromosvodní soustava, která 

předurčuje dráhu blesku mimo hořlavé materiály a snižuje proniknutí blesku dovnitř budov.  

Zásahy blesku vznikají přímé škody způsobené bleskem jako zdrojem iniciace, ale i 

škody následné: 

•  Přerušení výroby,  

•  poškození elektrických silnoproudých rozvodů,  

•  poškození slaboproudých rozvodů s následnou ztrátou kontroly nad probíhajícím 

procesem, 

•  poškození zařízení s následnou explozí nebo požárem. 

1.1 Škody způsobené bleskem 

Škody způsobené požáry při úderu blesku do objektů jsou nejviditelnější a jsou často 

považovány za nejzávažnější. Podle statistiky Hasičského záchranného sboru České republiky 

[15] uvádím graf (obr.1), v němž je klasifikován počet požárů způsobených bleskem podle 

příčiny.  

Ve sledovaném období 2004 – 2008 došlo v České republice celkem k 339 požárům 

s jednoznačnou příčinou vzniku, výbojem atmosférické elektřiny, které způsobily přímou 

škodu ve výši bezmála 56 milionů korun. Zásahem jednotek požární ochrany byly uchráněny 

hodnoty ve výši 567 milionů korun. Při požárech nebyl nikdo usmrcen, zraněno bylo 21 osob, 

z toho 12 zasahujících hasičů.  
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Počet požárů způsobených bleskem podle příčiny
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Obr. 1 Počet požárů způsobených bleskem podle příčiny 

1.2 Katastrofy způsobené bleskem  

Blesk rovněž způsobil závažné katastrofy se značnými škodami na majetku a lidských 

životech. [4] 

Výbuch: 

•  1995: Cilacap, Indonésie, rafinérie ropy; 

•  1996: Woodbridge, USA, tank naplněný benzínem; 

Letectví a kosmonautika: 

•  1987: Boing 747, Nevada, USA, přerušení spojení s letištěm, podařilo se nouzově přistát; 

•  1987: 51 sekund po startu rakety ALFA–Centaur, Mys Canaveral, raketa zničena (pád do 

moře) s vojenským nákladem; 

•  1992: Frankfurt nad Mohanem, uder blesku do řídící věže – ohrožení bezpečnosti 

letového provozu; 

•  1993: Dolomity, Itálie, havárie letadla po úderu blesku 

Budovy: 

•  1990: Neumarkt, Německo, mechanické poškození budovy vysílače, plošné poškození 

části města; 

•  1998: Skane, Švédsko, poškozená elektronika v budovách včetně komunikačních 

systémů; 
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2 Bouřková činnost a parametry bleskového 
proudu 

2.1 Bouřky a bouřková činnost 

Podle vzniku bouřky dělíme [4]: 

•  Bouřky z tepla, země se v určitém místě zahřívá intenzivním slunečním zářením  

a ohřáté vrstvy vzduchu stoupají vzhůru, 

•  bouřky frontální, postupem studené fronty se vytlačuje teplý vzduch směrem nahoru, 

•  bouřky orografické, vlivem terénního vyvýšení jsou spodní vrstvy teplého vzduchu 

vytlačovány vzhůru. 

Při všech typech bouřkové činnosti dochází ke vzniku bouřkových buněk v mracích. 

Stoupající vzduch je ochlazován až dosáhne teploty nasycení vodních par a tak dochází 

k vytvoření kapek. Při kondenzaci se vzduch znovu ohřeje a tak znovu začíná stoupat.  

Dalším ochlazováním dochází k poklesu teploty pod nulu a tento pokles teploty znamená 

nové uvolnění tepla. Stoupání vzduchu se zrychluje až k rychlosti 100km/hod. 

Při těchto rychlostech dochází ke vzniku a rozdělování elektrických nábojů v kapičkách 

vody nebo ledu. V bouřkovém mraku se oddělí oblasti s kladným a záporným nábojem. 

V případě překročení elektrické pevnosti vzduchu mezi mrakem a zemí pak může dojít 

ke vzniku vodivého kanálu pro bleskový výboj.  

Počet bouřek závisí na možnostech jejího vzniku, klesá se zeměpisnou šířkou z čehož 

vyplývá, že největší počet bouřek je v oblastech blíže rovníku.  

Bouřkovou činnost vyjadřuje takzvaná keraunická úroveň. Ta v tropech dosahuje víc než 

200 bouřkových dnů v roce, kdežto u nás se počet bouřkových dnů pohybuje mezi 15 – 40 

dny v roce. 

Ze statistiky [5] vyplývá, že na území bývalého Československa plošně dochází 

k průměrnému počtu dvou úderů do země na km2 ročně.  

Na objektech vysokých 20 m lze očekávat úder přibližně 1 x za 35 let, na objektech 

vysokých 50 m 1 x za 12,5 roku. 
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2.2 Parametry bleskového proudu 

Bleskům předchází silná intenzita elektrostatického pole mezi bouřkovým mrakem a zemí, a 

proto lze za tmy někdy možné pozorovat takzvaný Eliášův oheň, který těsně předchází výboji 

čárového blesku.  

 
Obr. 2 Určení směru čárového blesku 

Autor [4] uvádí že, směr čárového blesku je možný z mraku do země nebo obráceně. 

Směr můžeme určit podle rozvětvení blesku (rozvětvení do země nebo do mraku). 

Ze záporného centra náboje ve spodní části mraku se při napětí mezi mrakem a zemí 

dosahujícím několika miliónů voltů posouvá směrem k zemi válcovitá „hadice“ o průměru 

několika desítek metrů naplněná nábojem, s plazmovým jádrem uvnitř.  

Tento vůdčí náboj, takzvaný „leader“, se posouvá rychlostí 300 km/hod k zemi. Když se 

přiblíží k zemi na vzdálenost několika desítek až stovek metrů, zvýší se na špičkách blízkých 

stromů nebo vysokých objektů intenzita elektrického pole tak, že dojde k překročení 

elektrické pevnosti vzduchu a vzhůru vyráží vstřícný vůdčí výboj „streamer“, který se setká se 

sestupujícím vůdčím výbojem.  

Tímto způsobem je určena dráha blesku a místo úderu. Vstřícný hlavní výboj po 

vytvořené dráze postupuje rychlostí světla vzhůru do mraků a tento jev je vnímán jako 

bleskový výboj. 

Tlak vzduchu se zvýší na 100 násobek normálního tlaku, což vnímáme jako zahřmění. 

Délka blesku je 5 – 7 km a v hlavním výboji proud dosahuje několika desítek až stovek 

kiloampér. 

Blesk se skládá z více dílčích výbojů. Během hlavního výboje protéká zasaženým 

objektem vysoký, krátkodobý proud. V dalším průběhu pak protékají další dílčí výboje blesku 

a mezi nimi je stálý proud hodnoty několika stovek ampérů, což odpovídá zhruba proudu při 
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svařování. Měřením bylo zjištěno, že asi polovina úderů blesku je tvořena jen z prvního 

výboje a druhá polovina úderů blesku je tvořena z prvního a následujících výbojů. 

Parametry bleskového proudu jsou důležité pro správné dimenzování a správnou 

instalaci hromosvodu – vnější ochrany před bleskem. Maximální parametry bleskového 

proudu podle tříd LPS jsou uvedeny v příloze 1, tabulce A.1. 

2.2.1 První výboj 

 
Obr. 3 Definice parametrů krátkého výboje [10] 

První výboj je charakterizován vlnou bleskového proudu 10/350 μs o vrcholové hodnotě 

dosahující až 200 kA. Tento parametr je důležitý pro energetické dimenzování jímací 

soustavy. 

Týká se stanovení průřezu materiálu, kterým musí projít náboj bleskového proudu. Je 

dán plochou vlny.  

2.2.2 Dlouhý výboj 

 
Obr. 4 Definice parametrů dlouhého výboje [10] 

Dlouhý výboj je charakterizován proudem 400 A po dobu 0,5 sekundy. Tento parametr má 

vliv zejména na oteplení svodů a spojů. Při nedodržení hodnoty přechodových odporů spojů 

hrozí vlivem tepelného působení k jiskření a tak k možnému požáru či explozi. 

2.2.3 Následné krátké výboje 

Následné krátké výboje jsou charakterizovány vlnou bleskového proudu 0,25/100 μs. U těchto 

výbojů je rozhodující strmost čela impulsu, která působí indukovaná napětí v instalaci. 

Z tohoto důvodu je nutné instalovat svodiče přepětí.  
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2.3 Přímý a nepřímý úder blesku 

2.3.1 Přímý úder blesku 

Přímý úder blesku je případ, kdy bleskový proud kanálu nebo jeho části protéká zasaženým 

předmětem nebo živým tvorem. 

2.3.2 Nepřímý uder blesku 

Nepřímý úder blesku je událost při níž nedojde k přímému zasažení, avšak část bleskového 

proudu prochází do země kovovým vedením objektu. Rovněž i nepřímý úder může poškodit 

či zapálit objekty, poškodit předměty, zabít zvířata nebo lidi. 

2.4 Účinky bleskového proudu 

2.4.1 Zapalující blesk 

Nenajde-li blesk při své cestě k zemi žádné elektricky dobře vodivé spojení se zemí, 

mohou se předměty kterými protéká zahřát natolik, že dosáhnou teploty zapálení a tak může 

vzniknou požár. Lehce se mohou vznítit doškové střechy, uskladněné seno nebo sláma, papír, 

výbušné, pevné, kapalné či plynné látky. 

2.4.2 Nezapalující blesk 

Při průchodu bleskového proudu vlhkým dřevem (stromy, trámy) nebo zdivem (komíny, 

střechy, stěny) může rychle se vypařující vlhkost způsobit explozi a tak může dojít 

k poškození částí budov a technologií aniž by došlo k zapálení (nezapalující blesk). 

Často bývají tímto bleskem poškozeny elektrické instalace, řídící systémy a dokonce i 

podzemní kabely. 
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3 Historie ochrany před bleskem 
Začátky historie ochrany před bleskem se datují od počátku 17 století kdy byl blesk definován 

jako elektrický jev. Anglický fyzik Stephen Gray o půl století později jako první rozlišil 

vodivé materiály od nevodivých a zanedlouho poté byly realizovány první hromosvody na 

základě fyzikálních principů blesku. Průkopníky v oblasti ochrany před bleskem se stali dvě 

významné osobnosti, Prokop Diviš a Benjamin Franklin. 

Od počátku dvacátých let minulého století začal ve velmi vysoké míře celosvětový 

průzkum a ve třicátých letech dochází k největšímu pokroku v navrhování ochrany před 

bleskem. 

Nejobsáhlejší předpisy měl ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století Sovětský 

svaz. Na území naší republiky patřila mezi nejobsáhlejší publikace „Hromosvody“ Ladislava 

Říhánka, která se dočkala trojího vydání. 

Ochranou před bleskem se z našich předpisů začaly zabývat Předpisy ESČ z roku 1950, 

které byly v roce 1955 nahrazeny normou 34 1390. Druhá edice této normy skončila svoji 

platnost lednem 2009 a byla nahrazena souborem norem ČSN EN 62 305. 
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4 Koncepce ochrany před bleskem podle nových 
norem 

Normy a předpisy v oblasti ochrany před bleskem v minulosti vznikaly bez pevné organizační 

struktury. Byly to například normy: IEC 61 024 – Vnější ochrana před bleskem nebo IEC 61 

662 – Analýza rizika škody. Tato struktura norem byla pro uživatele nepřehledná a proto se 

technická komise IEC/TC 81 rozhodla zavést novou organizační strukturu norem IEC 62 305 

pro ochranu před bleskem a přepětím.  

Nový soubor vychází z dlouholetých pozorování a výzkumu chování bleskového proudu 

v přírodních podmínkách se snahou respektování přírodního chování blesku a zajištění co 

nejvyšší ochrany osob a majetku. 

4.1 Platnost nového souboru norem 

Od 1. listopadu 2006 je v České republice platný soubor technických norem ČSN EN 62305 

Ochrana před bleskem. Tento soubor je identický s evropským souborem norem EN 62305  

a mezinárodním souborem norem IEC 62305. Autorem tohoto souboru norem je technická 

komise IEC TC 81.  

Soubor norem ČSN EN 62305 platí pro: 

•  Projektování, instalaci, revizi a údržbu systémů ochrany staveb před bleskem (budov, 

konstrukcí bez ohledu na jejich výšku), 

•  dosažení ochranných opatření před zraněním osob nebo zvířat dotykovým nebo 

krokovým napětím. 

V České republice soubor norem ČSN EN 62305 nahradil normu ČSN 34 1390 Předpisy 

pro ochranu před bleskem z roku 1969. Zrušená norma ČSN 34 1390 byla ve své době na 

vysoké odborné úrovni. Nebyla v ní ale zapracována vnitřní ochrana před bleskem.  

Důvodem bylo, že v této době nebyl technický pokrok v oblasti elektroniky a výpočetní 

techniky na tak vysoké úrovni jako nyní.  

Dnešní elektronická zařízení jsou velice citlivá na elektromagnetický impuls bleskového 

proudu a bylo proto nutné vytvořit i vnitřní ochranu před bleskem. 

Přechodné období platnosti staré normy ČSN 34 1390 a nového souboru ČSN EN 62305 

bylo do 1.2.2009. Od tohoto data platí pro nové a rekonstruované stavby pouze nový soubor 

ČSN EN 62305. 
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4.2 Obsah nového souboru norem 

Soubor obsahuje následující části: 

4.2.1 ČSN EN 62 305 Část 1: Všeobecné zásady 

Tato část souboru informuje o nebezpečí blesku, o parametrech blesku a o odvozených 

parametrech pro simulaci účinků blesku. Dále uvádí souhrn řad standardů pro ochranu před 

bleskem, kde jsou vysvětleny postupy a zásady ochrany, na nichž jsou stavěny další části. 

4.2.2 ČSN EN 62 305 Část 2: Řízení rizika 

Účelem této části je stanovit metodiku pro odhad rizika a způsob porovnávání skutečného 

rizika s hodnotou přijatelného rizika. 

Tato část normy stojí na úplném začátku návrhu zřízení ochrany před bleskem. Potřebná 

třída LPS musí být zvolena pomocí vyhodnocení rizika. 

4.2.3 ČSN EN 62 305 Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 

Část 3 nového souboru norem se zabývá návrhem hromosvodu a to především vnějším LPS, 

včetně řešení svodů, uzemnění a pospojování. Část dále definuje základní části vnějšího LPS 

(hromosvodu) a popisuje přípustné metody pro návrh a rozmístění jímací soustavy – metodu 

valící se koule, metodu ochranného úhlu, metodu mřížové soustavy. 

4.2.4 ČSN EN 62 305 Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

Norma se zabývá řeším vnitřního systému LPS. Norma obsahuje informace pro návrh, 

instalaci, revizi, údržbu a zkoušení ochranných opatření před LEMP (elektromagnetické 

účinky bleskového proudu) pro elektrické a elektronické systémy uvnitř staveb. Tato opatření 

jsou schopna snížit riziko poruch způsobených přepětím. 

4.2.5 ČSN EN 62 305 Část 5: Inženýrské sítě  

Norma řeší metalické sítě, silnoproudá a telekomunikační vedení a kovová potrubí které 

vstupují do objektů. V současné době se připravuje její schválení v IEC i v CENELEC. Po 

přijetí bude vydána jako ČSN. 
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4.3 Změny ve srovnání se starou normou ČSN 34 1390 

Soubor ČSN EN 62 305 ve srovnání se starou normou zavádí některé zásadní změny. 

Především rozděluje systém ochrany před bleskem do dvou úrovní a to na systém vnitřní  

a vnější ochrany před bleskem.  

Vnější systém ochrany před bleskem by měl zajistit a chránit objekt před požárem  

a mechanickými účinky bleskového proudu. Rovněž by měl zajistit ochranu osob, které jsou 

uvnitř nebo v blízkosti objektu před zásahem bleskového proudu. 

Vnitřní systém ochrany před bleskem musí zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř 

chráněné stavby, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu.  

Systém ochrany před bleskem rozděluje [10] do čtyř tříd (LPS I – IV), které odpovídají 

čtyřem hladinám ochrany před bleskem (LPL I – IV). Potřebná třída systému ochrany před 

bleskem musí být zvolena na základě hodnocení rizika. [11] 

Pro jednotlivé třídy LPS je nutné znát maximální a minimální hodnoty parametrů 

bleskového proudu, které slouží pro dimenzování vnějšího systému ochrany před bleskem. 

[10] 

Pro návrh jímací soustavy vnějšího systému před bleskem zavádí [12] geometrickou 

metodu „valící se koule“. 

 
Obr. 5 Návrh jímací soustavy metodou „valící se koule“ [ 12] 

Metoda valící se koule se používá pro návrh jímací soustavy u složitých staveb. Poloměr 

„r“ valící se koule simuluje vstřícný výboj ze země nebo z jímací soustavy vůči vůdčímu 

náboji (leaderu), který vychází při bouřce jako výboj z mraků. Koule se valí přes chráněnou 

stavbu ze všech možných směrů a dotýká se jímací soustavy. Silně zvýrazněné obrysy stavby 

na obrázku 5 znázorňují umístění jímací soustavy. 

Poloměr valící se koule je určen v závislosti na třídě LPS je uveden v příloze 1, tabulce 

A.2. Vnitřní systém ochrany před bleskem je založen na koncepci zón ochrany před bleskem 

v budově [13]. Podle tohoto principu musí být chráněný objekt rozdělen do vnitřních zón, 

které jsou definovány různou úrovní elektromagnetických účinků bleskového proudu. Zóny 

ochrany před bleskem se dělí na vnější a vnitřní zóny. 
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Vnější zóny ochrany před bleskem (nechráněné před přímým úderem blesku) 

LPZ 0 – zóna, ve které je ohrožení způsobeno netlumeným elektromagnetickým polem  

a kde mohou být vnitřní systémy namáhány plným nebo dílčím impulsním bleskovým 

proudem. Zóna je rozdělena do: 

LPZ 0A – zóna, ve které je ohrožení způsobeno přímým úderem blesku a plným 

elektromagnetickým polem. Vnitřní systémy jsou namáhány plným impulsním bleskovým 

proudem. 

LPZ 0B – zóna chráněná před přímým úderem blesku, ale ohrožení je způsobeno plným 

elektromagnetickým polem. Vnitřní systémy jsou namáhány dílčími impulsními bleskovými 

proudy.  

LPZ 0C – zóna , v prostoru 3 x 3 m na úrovni terénu vně objektu. 

 

Vnitřní zóny ochrany před bleskem (chráněné před přímým úderem blesku) 

LPZ 1 – zóna, ve které je oslaben impulsní proud rozdělením proudu a SPDs na 

rozhraních. Prostorové stínění může zeslabit elektromagnetické pole bleskového proudu. 

LPZ 2…n – zóna, kde může být impulsním proud dál rozdělován SPDs na dalších 

rozhraních. 

Další prostorové stínění může zeslabit elektromagnetické pole bleskového proudu. 

Čím vyšší je číslo jednotlivé zóny, tím nižší jsou parametry okolního elektromagnetického 

pole. Každá zóna je charakterizována zásadními změnami elektromagnetického pole na svých 

hranicích. Elektromagnetické pole je většinou tlumeno stíněním místností.  

 
Obr. 6 Rozdělení objektu do zón [14] 
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4.4 ČSN EN 62 305 Část 2: Řízení rizika 

Údery blesku do země mohou být nebezpečné pro stavby a pro inženýrské sítě. Následné 

účinky poškození a poruch se mohou rozšířit do okolí stavby a ovlivňovat tak okolní 

prostředí. 

Nebezpečí pro stavby může způsobit: 

•  Poškození stavby a jejího obsahu, 

•  poruchu elektrických a elektronických systémů, 

•  úraz živých bytostí (osob, zvířat) ve stavbě nebo její blízkosti. 

Nebezpečí pro inženýrské sítě může způsobit: 

•  Poruchu vlastních inženýrských sítí, 

•  poruchu přidruženého elektrického a elektronického zařízení. 

4.5 Složení rizika pro stavby a inženýrské sítě 

Riziko se skládá z typů škod, typů ztrát a příčin poškození, které vznikají v závislosti na údery 

blesku.  

 
Obr. 7 Složení rizika [ 14 ] 

4.5.1 Definice příčin poškození 

Zdrojem škod jsou údery blesku, které zasahují objekt nebo nepřímé údery blesku do země 

v blízkosti chráněného objektu a přímé a nepřímé údery blesku do okolních inženýrských sítí, 

které jsou propojeny s chráněným objektem.  
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V závislosti na úderu blesku se rozlišují následující příčiny poškození: 

 

S1: úder blesku do objektu; 

 
S2: úder blesku v blízkosti stavby; 

 
S3: úder blesku do inženýrských sítí, která vstupují do stavby; 
 
S4: úder blesku v blízkosti inženýrských sítí, která vstupují do stavby; 
 

 

4.5.2 Definice typů škod 

Škody mohou vzniknou v důsledku úrazu elektrickým proudem, fyzikálními vlastnostmi 

blesku jako zápalného zdroje nebo ohrožením provozu či lidí vlivem výpadku řídících 

systémů vlivem indukovaného přepětí (LEMP). 

 

D1: úraz živých bytostí v důsledku dotykových a krokových napětí; 
 
 
D2: hmotné škody (požár, výbuch, mechanické zničení, uvolnění chemikálií) 
vlivem úderu blesku včetně jiskření; 
 
 
D3: výpadek vnitřních systémů vlivem LEMP – indukované přepětí 
(lightning electromagnetic impulse); 

 

4.5.3 Definice typů ztrát 

Ztráty mohou vzniknout jednak úrazem elektrickým proudem vlivem nebezpečných 

dotykových a krokových napětí. Dále mohou vzniknout ztráty ekonomické způsobené vlivem 

fyzických škod a rovněž mohou vzniknout ztráty na majetku a ztráty na kulturním dědictví. 

L1: ztráty na lidských životech; 
 
L2: ztráty na veřejných službách; 
 
L3: ztráty na kulturním dědictví; 
 
L4: ztráty ekonomických hodnot; 
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4.6 Řízení rizika 

Soubor [11] definuje riziko R jako hodnotu pravděpodobných průměrných ročních ztrát na 

lidských životech a materiálních hodnotách, které vznikají následkem úderu blesku. Pro 

každý typ ztrát, které mohou nastat ve stavbě a inženýrské síti umožňuje ocenit odpovídající 

riziko a dále stanovuje metodiku pro odhad pravděpodobných ztrát ve stavbě a inženýrské síti. 

Získané výsledky rizika R porovnává s maximální hodnotou přípustného rizika RT. Překročí-li 

hodnota rizika R hodnoty přípustného rizika RT v tabulce 1 norma [11] stanovuje výběr 

ochranných opatření tak, aby bylo dosaženo hodnoty na nebo pod hodnotu přípustného rizika. 

R ≤ RT 

Tab. 1 Typické hodnoty rizika RT [11] 

Typy ztrát RT(y-1) 

L1 – Ztráty na lidských životech nebo trvalé 
úrazy 

10-5 

L2 – Ztráty na veřejných službách 10-3 

L3 – Ztráty nenahraditelných kulturních památek 10-3 

L4 – Ekonomické ztráty Zjištěné vlastníkem nebo projektantem 

 

Výsledné riziko R je definované zvlášť pro stavby a inženýrské sítě. Každé riziko je 

tvořeno součtem jednotlivých součástí rizika jak je uvedeno v tabulce 2.  
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Tab. 2 Rizika ve stavbách a jejich součásti 

Riziko   Součásti rizika (RX) 

R 1 ztráty na lidských životech 

 

RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ 

 

R 2 ztráty na veřejných službách RB+RC+RM+RV+RW+RZ 

 

R 3 ztráty na kulturním dědictví RB+RV 

 

R 4 ztráty ekonomických hodnot RA+RB+RC+RM+RV+RW+RZ 

 

4.7 Vyjádření součásti rizika 

Součásti rizika jsou dílčí rizika, závisející na místě úderu blesku jako příčině poškození  

a typu škody. Součásti rizik musí být definovány a vypočteny. Součásti rizik jsou definovány 

zvlášť pro stavbu a zvlášť pro inženýrské sítě. 

Jednotlivé součásti rizik ve stavbě jsou podle příčiny poškození, škodě, rizika a typu ztrát 

zpracovány v následujících tabulkách 3 – 10. 

4.7.1 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů do stavby 

Tab. 3 Součást RA 

Označení součásti

 

 Příčina poškození 

Vztah ke škodě 

RA – úraz živých bytostí 

 

S1 – úder do stavby 

D1 – úraz živých bytostí 

Riziko Úraz živých bytostí vlivem dotykových 

a krokových napětí vně stavby 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech 

L4 – ztráty ekonomických hodnot 

(v zemědělských stavbách ztráty dobytku) 
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Tab. 4 Součást RB 

Označení součásti 

 

Příčina poškození 

Vztah ke škodě 

RB  – požár 

 

S1 – úder do stavby 

D2 – hmotná škoda 

Riziko Nebezpečné jiskření uvnitř stavby s možností 

iniciace požáru či výbuchu 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech 

L4 – ztráty ekonomických hodnot  

(v zemědělských stavbách ztráty dobytku) 

 

Tab. 5 Součást RC 

Označení součásti 

 

Příčina poškození 

Vztah ke škodě 

RC – LEMP (přepětí) 

 

S1 – úder do stavby 

D3 – Porucha elektrických a elektronických 

systémů 

Riziko Porucha vnitřních systémů způsobená přepětím 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech 

L2 – ztráty na veřejných službách 

L4 – ztráty ekonomických hodnot  

(v zemědělských stavbách ztráty dobytku) 
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4.7.2 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů v blízkosti stavby 

Tab. 6 Součást RM 

Označení součásti 

 

Příčina poškození 

Vztah ke škodě 

RM – LEMP (přepětí) 

 

S2 – úder blesku v blízkosti stavby 

D3 – porucha elektrických a elektronických 

systémů 

Riziko Výpadek elektrických a elektronických systémů 

vlivem přepětí 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech 

L2 – ztráty na veřejných službách 

L4 – ztráty ekonomických hodnot  

(v zemědělských stavbách ztráty dobytku) 

 

4.7.3 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů do sítě připojené ke stavbě 

Tab. 7 Součást RU 

Označení součástí 

 

Příčina poškození 

 

Vztah ke škodě 

RU – Úraz živých bytostí 

 

S3 – úder blesku do inženýrských sítí, která 

vstupují do stavby 

D1 – úraz živých bytostí  

Riziko Úraz živých bytostí ve stavbě následkem 

dotykových napětí a krokových napětí 

vyvolaných bleskovými proudy indukovanými 

do vedení 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech 

L4 – ztráty ekonomických hodnot  

(v zemědělských stavbách ztráty dobytku) 
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Tab. 8 Součást RV 

Označení součásti 
 
Příčina poškození 
 
Vztah ke škodě 

RV – Požár 
 
S3 – úder blesku do inženýrských sítí, která 
vstupují do stavby 
D2 – hmotná škoda 

Riziko Nebezpečné jiskření způsobené bleskovým 
proudem přeneseným podél inženýrských sítí 
vstupujících do stavby mezi venkovní instalací a 
kovovými částmi obvykle na vstupu vedení do 
stavby s možností iniciace požáru či výbuchu. 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech 
L2 – ztráty na veřejných službách 
L3 – ztráty na kulturním dědictví 
L4 – ztráty ekonomických hodnot 

Tab. 9 Součást RW 

Označení součásti 
 
Příčina poškození 
 
Vztah ke škodě 

RW – Přepětí 
 
S3 – úder blesku do inženýrských sítí, která 
vstupují do stavby 
D3 – Porucha elektrických a elektronických 
systémů 

Riziko Naindukované přepětí do vstupních vedení 
přenesené do stavby 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech u staveb 
s nebezpečím výbuchu, nemocnic a staveb kde 
přepětí ohrožuje lidské životy 
L2 – ztráty na veřejných službách 
L4 – ztráty ekonomických hodnot  
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4.7.4 Součásti rizika pro stavbu následkem úderů v blízkosti připojené sítě  

Tab. 10 Součást RZ 

Označení součásti 

 

Příčina poškození 

Vztah ke škodě 

RZ – Přepětí 

 

S4 – údery v blízkosti inženýrských sítí 

D3 – Porucha elektrických a elektronických 

systémů 

Riziko Naindukované přepětí do vstupních vedení 

přenesené do stavby 

Možné ztráty L1 – ztráty na lidských životech u staveb 

s nebezpečím výbuchu, nemocnic a staveb kde 

přepětí ohrožuje lidské životy 

L2 – ztráty na veřejných službách 

L4 – ztráty ekonomických hodnot  

 

4.8 Skládání součástí rizik podle příčiny poškození: 

Při výpočtech se obvykle součásti rizika skládají podle příčiny poškození a typu škody. 

4.8.1 Skládání rizik podle příčin poškození 

Riziko RD je riziko, které způsobují údery do stavby, tedy příčina S1. Je definováno jako 

součet součástí rizika. 

RD=RA+RB+RC 

Riziko RI je riziko, které způsobují údery, které stavbu sice nezasáhnou, ale ovlivňují ji. 

Jsou to příčiny S2, S3 a S4. Je definované jako součet součástí rizika. 

RI=RM+RU+RV+RW+RZ 

Výsledné riziko R je vyjádřeno součtem rizika RD a RI: 

R=RD+RI 

4.8.2 Skládání rizika podle typu škody 

Riziko RS je riziko vznikající následkem úrazu živých bytostí podle škody D1. Riziko je 

definováno jako součet součástí rizika 
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RS=RA+RU 

Riziko RF je riziko vznikající následkem hmotné škody D2. Riziko je definováno jako 

součet součástí rizika. 

RF=RB+RV 

Posledním rizikem je riziko vznikající podle škody D3, riziko RO. Toto riziko je opět 

definované jako součet součástí rizika. 

RO=RM+RC+RW+RZ 

4.8.3 Výsledné riziko R 

Výsledné riziko R je vyjádřeno součtem rizik RS, RF, RO 

R= RS+RF+ RO 

Obdobným způsobem jsou vyjadřována rizika vztahující se k inženýrské síti. 

Vyjádřeného rizika podle příčiny poškození a typu škody se využívá při analýze rizik k 

návrhu opatření k eliminaci rizika. 

 

4.9 Vyjádření součástí rizika pro stavbu 

Každou součást rizika RX lze vyjádřit obecnou rovnicí:  

 
Obr. 8 Vyjádření součástí rizika pro stavbu [14] 
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4.10 Počet nebezpečných událostí za rok (Parametr NX) 

Tento parametr ovlivňují vlastnosti půdy a hustota úderů blesku do země v dané oblasti. Dále 

je ovlivňován charakteristikami stavby a jejím okolím. 

4.10.1 Určení počtu úderů do země Ng 

Hustota počtu úderů do země, které ovlivňují chráněný objekt, se rovná počtu úderu blesku 

v dané oblasti za rok na ploše 1 km2. Tato hodnota lze vyčíst z mapy rozložení úderů do 

země, takzvané „Meteo – info mapy“.  

 
Obr. 9 Průměrný počet bouřkových dnů (1998 – 2008) 

Pokud není údaj z mapy k dispozici lze počet úderů blesku do země odhadnout výpočtem 

z počtu bouřkových dnů za rok (Td). Počet bouřkových dnů lze stanovit výpočtem 

z izokenaurické mapy.  Ng = 0,1 Td  

4.10.2 Určení sběrné plochy pro stavbu  

Určení sběrné plochy pro stavbu (Ad) závisí na rozměrech a tvaru stavby a jejím umístění. 

Tvarem se může jednat o stavbu pravoúhlou nebo stavbu se složitým tvarem. Z pohledu 

umístění se jedná o stavby osamocené a stavby, které jsou součástí jiné budovy. 

Jestliže má stavba složitý tvar, který je tvořen například zvýšenou střešní nástavbou 

doporučuje norma [11] pro vyhodnocení sběrné plochy použít grafickou metodu. 

V případě, že uvažovaná stavba se skládá z části jiné budovy, je možné při vyhodnocení 

sběrné plochy použít rozměry uvažované stavby jen pokud jsou splněny podmínky uvedené 

v normě, týkající se požární odolnosti a zamezením šíření přepětí instalací přepěťových 

ochran mezi budovou a posuzovanou stavbou. 

Dále musí být splněny další požadavky uvedené v normě [11]. Pokud nelze tyto 

podmínky splnit mají se pro výpočet sběrné plochy použít rozměry celé budovy. 
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Stavba posuzované v praktické části práce, případové studii, je osamocená pravoúhlá 

stavby. Pro tyto stavby na rovném terénu je sběrná oblast tvořena průnikem povrchu země  

a přímky se sklonem 1:3, která prochází z vrcholu stavby a kolem něj se otáčí jak je uvedeno 

na obrázku 10. 

Matematicky je výpočet sběrné plochy vyjádřen vzorcem kde Lb, Wb, Hb jsou délka, 

šířka a výška posuzované stavby [m] 

( ) ( )26 3d b b b b b bA L W H L W Hπ⎡ ⎤= ⋅ + ⋅ + + ⋅⎣ ⎦  

 
Obr. 10 Výpočet sběrné plochy pro pravoúhlou osamocenou stavbu 

4.10.3 Určení sběrné plochy pro inženýrské sítě 

Sběrná plocha pro inženýrské sítě se určuje samostatně pro údery blesku do vedení a údery 

blesku v blízkosti vedení a je závislá na uložení kabelů.  

Hodnotí se zvlášť pro vedení uložená v zemi a zvlášť pro nadzemní vedení a určuje se 

samostatně pro údery blesku do vedení a údery blesku v blízkosti vedení. 

Ve výpočtu veličin potřebných k hodnocení rizika je nutné zohlednit obě vedení, jak 

silnoproudá tak i telekomunikační. 

Obě sítě připojované do stavby ve zpracované případové studii jsou venkovní, proto 

uvádím výpočet sběrné plochy pro toto uložení. Níže uvedený výpočet pro silnoproudá 

elektrická vedení se používá v nezměněné podobě i pro vedení telekomunikační. 

Výpočet sběrných ploch pro stavbu a připojená vedení pro objekt posuzovaný v části 5 

této práce je uveden v tabulce 22. 

Výpočet sběrné plochy pro údery do venkovního silnoproudého vedení  

( )( )( ) 3I S c a bA L H H ρ= − + ⋅  

Výpočet sběrné plochy pro údery v blízkosti venkovního silnoproudého vedení  

( ) 25i s cA L ρ= ⋅  

pro oba vzorce platí: 
Ai sběrná oblast úderů zasahující síť [m2]; 
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AI sběrná oblast úderů do země v blízkosti sítě [m2]; 
HC výška vodičů nad zemí [m]; 
LC délka vedení od stavby k prvnímu uzlu. [m]; 

ve výpočtu se předpokládá maximální hodnota 1000 m; 
Ha Výška stavby na konci „a“ vedení sítě. [m] V případě osamocené stavby se rozměr 

neuvažuje  
Hb Výška stavby na konci „b“ vedení sítě [m]  
 

 
 
 
Obr. 11 Grafické znázornění sběrných ploch [11] 

 

4.10.4 Určení počtu očekávaných nebezpečných událostí za rok 

Počet nebezpečných událostí v průběhu jednoho roku v objektu posuzovaném v případové 

studii se vztahuje k počtu úderů blesku do stavby a dále k počtu úderů blesku do inženýrských 

sítí vstupujících do objektu a úderů blesku v blízkosti těchto sítí. 

Počet nebezpečných událostí v průběhu jednoho roku se rovněž vztahuje k počtu 

nebezpečných událostí pro sousední budovu na konci vedení „a“.  

Pokud je posuzovaný objekt samostatně stojícím objektem, jako v případě posuzovaného 

objektu v případové studii, potom se tento parametr používaný pro výpočet součástí rizika RU 

a RV pro údery blesku do inženýrských sítí neuplatňuje.  

Při výpočtu nebezpečných událostí pro inženýrské sítě, které vstupují do objektu se 

zohledňují, podobně jako při určení sběrné plochy pro inženýrské sítě, vedení silnoproudé i 

telekomunikační. 

Ve výpočtu odhadu jednotlivých nebezpečných událostí jsou určující sběrné plochy pro 

stavbu a inženýrské sítě a hustota úderů blesku do země.  
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Dále jsou ve výpočtu zohledňovány koeficienty pro činitel polohy, činitel prostředí 

stavby a korelační činitel přítomnosti transformátoru.  

Rovnice pro počet úderů do stavby 
610D g d dN N A C −= ⋅ ⋅ ⋅  

Rovnice pro počet úderů do silnoproudého vedení 
6

( ) ( ) ( ) ( ) 10L s g I s d s t sN N A C C −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

Rovnice pro počet úderů v blízkosti silnoproudého vedení  
6

( ) ( ) ( ) ( ) 10i s i s t s e sN Ng A C C −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

pro uvedené vzorce platí: 

Ng hustota úderů do země;  
Ad sběrná plocha pro stavbu, konec sítě „b“; 
AI sběrná oblast úderů do země v blízkosti sítě [m2]; 
Ai sběrná oblast úderů zasahující síť [m2]; 
Cd činitel polohy; 
Ct činitel přítomnosti transformátoru; 
Ce činitel prostředí pro inženýrské sítě; 

4.10.5 Činitele ovlivňující počet očekávaných nebezpečných událostí 

Počet nebezpečných událostí pro stavbu ovlivňují tři činitele: 

•  Činitel polohy stavby, inženýrské sítě a stavby na konci vedení „a“, 

•  činitel prostředí pro inženýrské sítě, 

•  činitel přítomnosti transformátoru. 

Tyto činitele svým koeficientem pro různá prostředí a přítomností transformátoru snižují 

či zvyšují pravděpodobnost počtu nebezpečných událostí pro posuzovanou stavbu. 
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4.10.6 Činitel prostředí pro inženýrské sítě Cd 

Objekt je obklopen vyššími nebo stromy 
 

Cd = 0,25 
 
 
 

 
 

Objekt je obklopen objekty nebo stromy o stejné výšce nebo 
 nižšími 

 
Cd = 0,5 
 
 
 

 
Osamocený objekt, v sousedství nejsou žádné jiné objekty 
 
Cd = 1 
 

 
 
 

 
Osamocený objekt na vrcholu kopce 
 
Cd = 2 
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4.10.7 Činitel polohy stavby, inženýrské sítě a stavby na konci vedení „a“ Ce 

 

městské prostředí s vyššími budovami než 20 metrů 

 

Ce = 0 

 

městské prostředí s budovami vyššími než 10 metrů a nižšími než 20 

metrů 

Ce = 0,1 

 

předměstské prostředí s budovami nižšími než 10 metrů 

 

Ce = 0,5 

 

venkovské prostředí 

 

Ce = 1 

4.10.8 Činitel přítomnosti transformátoru Ct 

Tab. 11 Transformátorový činitel [11] 

Transformátor Ct 

Síť s dvouvinuťovým transformátorem 0,2 

Pouze síť 1 
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4.11 Pravděpodobnost škod (Parametr PX) 

Parametr PX je hodnocen jednotlivými pravděpodobnosti ve vztahu k součásti rizika.  

Jednotlivé pravděpodobnosti se vztahují k příčině poškození a možné škodě.  

Hodnoty pravděpodobností závisí na instalovaných ochranných opatřeních, hladině 

ochrany před bleskem (LPL), koordinované SPD ochraně, stínění vně a uvnitř stavby, 

zapojení a stínění inženýrských sítí a impulsním výdržném napětí vnitřních systémů a sítě.  

Hodnoty pravděpodobnosti PX menší než jedna mohou být v případě jednotlivých hodnot 

parametrů pouze když snižující ochranná opatření nebo charakteristiky platí pro celou stavbu 

nebo zónu stavby a pro všechna příslušná zařízení.  

4.11.1 Vyjádření pravděpodobnosti PX v posuzovaném objektu 

V objektu posuzovaném v případové studii jde o zhodnocení rizika R1 – rizika ztrát na 

lidských životech, které je vyjádřeno vzorcem: 

R1= RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ 

Součásti rizika RC, RM, RW a RZ se v řešeném objektu neuplatňují, protože tyto součásti 

rizik se uplatňují pouze ve stavbách s rizikem výbuchu a nemocnic nebo v případech kdy 

porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy. Proto vyjádření 

pravděpodobností PX těchto součástí rizik není v této práci řešena.  

4.11.2 Pravděpodobnost PA 

Hodnoty pravděpodobnosti PA, se vztahují k úrazu živých bytostí vlivem nebezpečných 

dotykových a krokových napětí způsobených úderem blesku do stavby. Závisí na 

instalovaných ochranných opatřeních k omezení vzniku těchto napětí. Ochranná opatření jsou 

uvedeny v příloze 1, tabulce B.1. 

4.11.3 Pravděpodobnost PB 

Hodnoty pravděpodobnosti PB, že úder do stavby způsobí hmotnou škodu závisí na použitých 

ochranných opatřeních ke zmenšení hmotných škod.  

Tato opatření se vztahují k hladině ochrany před bleskem LPL. Stavba nechráněná LPS 

má přiřazenu pravděpodobnost 1 a dále se pravděpodobnosti v závislosti na použité třídě LPS 

sestupně od třídy IV po třídu I snižuji.  
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Hodnoty pravděpodobnosti PB jsou uvedeny v příloze 1, tabulce B.2. Norma připouští i 

jiné hodnoty než jsou uvedeny v tabulce B.2 jsou-li založeny na podrobném přešetření, které 

zohledňuje požadavky na dimenzování a kritéria omezení definovaná v ČSN EN 62305 – 1. 

4.11.4 Pravděpodobnost PU 

Hodnoty pravděpodobnosti PU se vztahují k úrazu lidí nebo zvířat při úderu blesku do 

inženýrské sítě. Příčinou vzniku úrazu je nebezpečné dotykové a krokové napětí indukované 

do inženýrských sítí, které vstupují do objektu. 

Hodnoty pravděpodobnosti PU závisí na SPD ochraně, odporu kabelového stínění, 

impulsním výdržném napětí vnitřních systémů připojených k inženýrské síti a na instalaci 

typických ochranných opatření jako jsou například fyzické zábrany a výstražné nápisy.  

Pokud jsou tato typická ochranná opatření provedena pravděpodobnost PU se snižuje 

vynásobením hodnotami pravděpodobnosti PA, které jsou uvedeny v příloze 1, tabulce B.1. 

V příloze 1, v tabulce B.6 jsou uvedeny hodnoty pravděpodobnosti PLD v závislosti na 

odporu kabelového stínění a impulsního výdržného napětí.  

Impulsní výdržné napětí UW je definováno jako napětí stanoveném výrobcem, které 

charakterizuje výdržnou schopnost izolace mezi živými vodiči a zemí.  

Pravděpodobnost PLD vyjadřuje pravděpodobnost poruchy vnitřních systémů způsobené 

údery blesku do inženýrské sítě. Pro nestíněné inženýrské sítě, jako v případě řešeného 

objektu v případové studii, musí být uvažována hodnota PLD = 1 

Hodnoty pravděpodobnosti PU se mění v závislosti na instalované SPD ochraně na 

vstupu inženýrských sítí do budovy. 

Pokud není instalována SPD ochrana je hodnota pravděpodobnosti PU rovna hodnotě 

pravděpodobnosti PLD dle tabulky B.6 přílohy 1. Pokud byla instalována SPD ochrana 

porovnávají se hodnoty pravděpodobnosti PSPD z tabulky B.3 přílohy 1 s hodnotami PLD 

uvedenými v tabulce B.6 přílohy 1. Hodnota pravděpodobnosti PU je v tomto případě rovna 

nižší z hodnot.  

Hodnoty pravděpodobnosti PSPD jsou funkcí hladiny ochrany před bleskem (LPL), pro 

kterou je přepěťové ochranné zařízení navrženo. Pokud není použita žádná koordinovaná 

ochrana proti přepětí, potom se hodnota pravděpodobnosti PSPD rovná jedné.  
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4.11.5 Přepěťové ochranné zařízení SPD (surge protective device) 

Přepěťové ochrany slouží k ochraně elektrických zařízení a přístrojů před nepřípustně 

vysokým přepětím a k vyrovnání potenciálů. Jejich nejdůležitější součástí jsou napěťově 

závislé odpory (varistory) a jiskřiště (bleskojistky). 

 
Obr. 12 Svodič přepětí – typ1 [ 2] 

 

Tyto ochranné prvky zapojené do obvodů inženýrských sítí v místě jejich vstupu do 

budovy zabraňují tomu, aby ničící energie atmosférického výboje, který udeří v těsné 

blízkosti budovy, nevnikla po připojených vedeních do budovy a zde způsobila požár nebo 

zničila elektrická zařízení.  

S ohledem na jejich nasazení v jednotlivých částech rozvodů je můžeme rozdělit na 

svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí. 

4.11.6 Koordinovaná SPD ochrana (coordinated SPD protection) 

Je soubor vhodně navržených svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí s cílem snížit 

poruchovost elektrických a elektronických zařízení, které je způsobené přepětím.  

O určení míst nasazení ochran rozhoduje projektant ochrany před bleskem tak, aby 

nedošlo vlivem přepětí k poškození elektrické instalace a koncového zařízení. 

4.11.7 Pravděpodobnost PV 

Hodnoty pravděpodobnosti PV zohledňují hmotnou škodu ve stavbě, která může vzniknout 

požárem, výbuchem či poškozením instalovaného zařízení včetně inženýrských sítí. Příčinou 

je přepětí vznikající přenesením energie bleskového výboje do stavby vedením po úderu 

blesku do inženýrské sítě. 

Hodnota pravděpodobnosti PV závisí na stínění sítě, na impulsním výdržném napětí 

instalovaného zařízení, které je k síti připojeno a na SPD ochraně. 
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Hodnoty pravděpodobnosti PV se stanovují v závislosti na odporu kabelového stínění, 

impulsním výdržném napětí a instalaci SPD ochrany obdobně jako u pravděpodobnosti PU. 

4.12 Pravděpodobnost ztrát (Parametr LX) 

Pravděpodobnost ztrát lze definovat jako rozsah určitého typu škody (D1, D2, D3), kterou 

může způsobit úder blesku. Hodnoty pravděpodobnosti LX závisí na: 

•  Počtu osob a délce jejich pobytu na nebezpečném místě, 

•  typu a důležitosti poskytovaných služeb pro veřejnost, 

•  hodnotě majetku, který je škodou ohrožen. 

Ztráty LX se mění s typem možné ztráty (L1, L2, L3, L4) a pro každý typ škody (D1, D2, 

D3).  

Podle tohoto hlediska lze ztráty rozdělit a označit symboly: 

•  Ztráty způsobené dotykovým nebo krokovým napětím (Lt), 

•  ztráty způsobené fyzickou škodou (Lf), 

•  ztráty způsobené poruchou vnitřních systémů (Lo). 

Vyjádření pravděpodobnosti LX každého typu ztrát (L1, L2, L3, L4) závisí na hodnotách 

ztrát (Lt, Lf, Lo). 

Tyto hodnoty lze vypočítat pro jednotlivé typy ztrát podle vzorců uvedených 

v normě.[11] Pro případ, kdy stanovení je obtížné stanovují se typické střední ztráty Lt, Lf, Lo 

podle tabulky C.1 uvedené v příloze 1.  

Tyto hodnoty jsou dále ovlivňovány charakteristikami stavby, které jsou zahrnuty do 

jednotlivých snižujících činitelů (ra, ru, rp, rf,) a zvyšujícího činitele hz.  

Odkazy na jednotlivé činitele ovlivňující pravděpodobnost LX jsou uvedeny následující 

tabulce 12.  

Důležité vlastnosti stavby pro stanovení pravděpodobností PX a LX jsou názorně 

zobrazeny na obrázku 13. 
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4.12.1 Činitele ovlivňující pravděpodobnost ztrát LX 

Tab. 12 Ovlivnění činitelů LX 

Označení Hodnotící kritérium Ovlivnění Příloha 1 

ra, ru Typ povrchu nebo podlahy snižuje Tabulka C.2 

rp Opatření ke snížení následků požáru snižuje Tabulka C.3 

rf Riziko požáru snižuje Tabulka C.4 

hz Přítomnost zvláštního rizika zvyšuje Tabulka C.5 

 

4.12.2 Výpočet redukovaného Lt, Lf, Lo 

Pro posouzení hodnoty ztrát pro konkrétní zónu stavby se musí typické střední hodnoty 

uvedené v tabulce C.1 přílohy 1 přepočítat pro skutečný počet osob. Výpočet je vyjádřen 

vztahem: 

 

Počet ohrožených osob v zóně /celkový počet osob v objektu x ztráty Lf nebo Lt nebo Lo 

 

Důležité vlastnosti stavby pro určení pravděpodobností PX a LX jsou znázorněny na 

následujícím obrázku 13. 

 

1. Systém ochrany před bleskem 

2. Rezistivita půdy ra 

3. Instalační smyčky  

4. Stínění vedení uvnitř stavby 

5. Stínění vedení vně stavby PLD 

6. Stínění místností 

7. Koordinovaná SPD ochrana 

8. Rezistivita podlahy ru 

9. Izolační pevnost UW 

10. Zvláštní riziko hz 

 
Obr. 13 Důležité vlastnosti stavby pro stanovení pravděpodobnosti PX a LX [14] 
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4.13 Výpočet součástí rizika pro stavby pro různých škod a příčin 

Tab. 13 Součásti rizika pro stavby pro různé typů škod způsobené různými příčinami [11] 

      Příčina 
              poškození 
Škoda 

S1 
Úder blesku 
do budovy 

S2 
Úder blesku 
v blízkosti 

budovy 

S3 
Úder blesku 
do vstupující 
inženýrské 

sítě 

S4 
Úder 

blesku 
v blízkosti 
inženýrské 

sítě 

 
Výsledné 

riziko podle 
typu škody 

D1 
Úraz živých bytostí RA=ND x PA x ra 

x Ll 

 
RU=(NL+NDa) 
x PU x ru x Lt 

 

RS=RA+RU 

D2 
Hmotná škoda RB=ND x PB x rp 

x hz x rf x Lf 

 RV=(NL+NDa) 
x PV x rp x hz 
x rf x Lf 

 

RF=RB+RV 

D3 
Porucha 

elektrických 
systémů 

RC=ND x PC 
x Lo 

RM=NM x PM  
x Lo 

 
RW=(NL+NDa) 
x PW x Lo 
 

RZ=(NI-NL) 
x PZ x Lo 

RO=RC+RM 
+RW+RZ 

Výsledné riziko 
podle příčiny 

poškození 
 

RD=RA+RB+RC 
 

RI=RM+RU+RV+RW+RZ 

 

4.14 Rozdělení objektu do zón 

Objekty mohou být posuzovány jako jeden celek. V většině případů je vhodné rozdělit objekt 

do více částí, takzvaných zón. Rozdělení objektu do zón umožňuje při ocenění rizika 

posuzovat samostatně jednotlivé části stavby (zóny).  

Tímto rozdělením lze posuzovat samostatně charakteristiky důležité pro stanovení rizika 

a tak vybrat pro jednotlivé zóny vhodná ochranná opatření a tím snížit celkové náklady na 

ochranu před bleskem. 

V každé zóně je potom riziko součtem všech příslušných součástí rizika v dané zóně. 

Výsledné riziko R pro celý objekt je potom součtem jednotlivých součástí rizika v zónách.  

Zóny jsou definovány zejména: 

•  Druhem půdy a typem podlahy (součásti rizika RA a RU), 

•  rozdělením na požární úseky (součásti rizika RB a RV), 

•  stíněním místností (součásti rizika RC a RM), 

•  uspořádáním vnitřních systémů (součásti rizika RC a RM), 

•  ochrannými opatřeními (všechny součásti rizika), 
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•  hodnotou ztrát LX. 

4.15 Důležité vlastnosti stavby pro rozdělení do zón 

 

1. Druh půdy a typ podlahy  

2. Rozdělení na požární úseky  

3. Stínění místností  

4. Uspořádání vnitřních systémů 

5. Ochranná opatření  

6. Hodnoty ztrát LX 

 

 

 
Obr. 14 Důležité vlastnosti stavby pro rozdělení do zón [14] 

4.16 Postup pro rozhodnutí o nutnosti zřízení ochrany před bleskem 

Při rozhodnutí, zda je nutné zřízení ochrany před bleskem, je nutné nejprve provést 

identifikaci chráněného objektu a získat charakteristiky stavby potřebné pro hodnocení rizika. 

Potřebné charakteristiky lze vyčíst z projektu stavby, některé lze získat prohlídkou stavby. 

Rozhodnými charakteristikami pro posuzování rizika jsou zejména o rozměry stavby, 

umístění stavby ve venkovním prostředí, počet úderů blesku v lokalitě stavby, počet 

ohrožených osob, stínění stavby, typ povrchu půdy a podobně. 

Stejně důležité jsou i vstupní charakteristiky připojených silnoproudých a slaboproudých 

vedení. Zejména jsou nutné údaje týkající se uložení vedení a typu prostředí, dále údaje o 

stínění vedení či výsledky měření rezistivity půdy. Se získanými charakteristikami se dále 

pracuje při výpočtu sběrné oblasti pro údery blesku, výpočtu očekávaného počtu 

nebezpečných událostí za rok a výpočtu součástí rizika. 

Dalším krokem postupu pro získání odpovědi na nutnost zřízení ochrany před bleskem 

určení všech typů ztrát v objektu a jim příslušných rizik R.  

Pokud může dojít při úderu blesku k více typům ztrát na stavbě nebo inženýrských sítí, 

musí se zohlednit požadavek pro každý typ ztráty.  

Vyhodnocení ocenění potřeby zřízení ochrana před bleskem získáme porovnání rizika 

R1, R2, R3 pro stavbu a rizika R´2 pro inženýrské sítě s přípustným rizikem RT.  
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Pokud to provozovatel stavby vyžaduje umožňuje norma výpočet ocenění efektivnosti 

nákladů na ochranu porovnáním nákladů na celkové ztráty s ochrannými opatřeními a bez 

nich. Uvedené postupy jsou znázorněny v přehledném grafu, obr. 15. 

 
Obr. 15 Postup pro rozhodnutí o potřebě ochrany [11] 

4.17 Postup pro výběr ochranných opatření 

Výběr ochranný opatření se provádí podle podílu každé součásti rizika. Vyjadřuje se 

procentuální příspěvek součástí rizika podle příčiny poškození (rizika RD a RI) a procentuální 

příspěvek rizika podle typu škody (rizika RS, RF, Ro) k riziku R. Pokud je stavba rozdělena na 

zóny vyjadřuje se tento příspěvek v každé zóně. Navrhovaná opatření musí být zaměřena na 



 

 47

snížení součástí rizika s nejvyšším procentuálním příspěvkem k riziku R. Postup je uveden 

v grafu, obr. 16. 

Praktický postup skládání součástí rizika podle zón je uveden v části 5 této 

práce v tabulce 25. 

 
Obr. 16 Postup pro výběr ochranných opatření v budovách [11] 
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5 Případová studie 
Případová studie řeší nově budovaný výrobní objekt pro textilní výrobu. Stavba je samostatně 

stojícím objektem v obci Lipůvka, o rozměrech 40 x 20 x 6 metrů. Výrobní objekt se skládá 

z výrobní haly včetně skladovacích prostor pro hotové výrobky, kanceláří vedení firmy, 

archivu, zastřešené nakládací rampy a parkoviště pro zaměstnance. Výrobní hala se 

skladovacím prostorem a archiv tvoří samostatný požární úsek, parkoviště pro zaměstnance je 

situováno kolem budovy ve vzdálenosti 3 metry. V budově nejsou žádná prostorová stínění. 

V budově je uvažováno 50 osob a ztráty L v kancelářích se předpokládají nižší než ve výrobní 

hale. Vstupní data pro stavbu, okolí, připojená vedení a vnitřní systémy jsou uvedena v 

tabulce 14 a 15.  

Odkazy uvedené v tabulkách jsou na ustanovení ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 

– Část 2: Řízení rizika. 

 

Cíl: 

Stanovit oceněním rizika podle ČSN EN 62305 – 2 potřebu zřízení ochrany před bleskem u 

výrobní haly.  

Zvolit ochranná opatření ke snížení rizika s ohledem na efektivnost nákladů na přijatá 

opatření.  

 

Řešení: 

– stanovit riziko R1 ztráty lidského života a porovnat s přípustnou hodnotou RT 10-5 a 

rozhodnout o potřebě zřízení ochrany před bleskem pro posuzovanou stavbu, 

– v případě potřeby nutnosti zřízení ochrany před bleskem vybrat ochranná opatření ke 

snížení rizika, 

– stanovit riziko R1 ztráty lidského života po zavedení ochranných opatření a rozhodnout 

zda zvolená opatření snižují riziko na přípustnou hodnotou RT 10-5. 
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Tab. 14 Charakteristika budovy  

Parametr 
Komentář Označení Hodnota Odkaz 

Rozměry (m) – (Lb x Wb x Hb) 40 x 20 x 6  

Činitel polohy Osamocená Cd 1 tabulka A2 
strana 46 

LPS Žádná PB 1 tabulka B2 
strana 50  

Stínění na hranici stavby Žádné KS1 1 rovnice B3 
strana 52 

Stínění uvnitř stavby Žádné KS2 1 rovnice B3 
strana 52 

Hustota úderů blesku 1/km2/rok Ng 4 článek A1 
strana 42

 

Přítomnost lidí ve stavbě Vně i uvnitř  nt 50  
 

Tab. 15 Charakteristiky vedení a připojených vnitřních systémů 

Parametr Komentář Označení Hodnota Odkaz 
Rezistivita půdy Ωm ρ 500 strana 48 

Silnoproudá elekrtrická vedení nn a jejich vnitřní systémy 
Délka (m)  Lc 1000  
Výška (m) Podzemní Hc –  
VN/NN trasformátor Ne Ct 1 tabulka A4 

strana 48 
Činitel polohy vedení Osamocené Cd 1 tabulka A2 

strana 46 
Činitel prostředí vedení Venkovské Ce 1 tabulka A5 

strana 49 
PLD 1 tabulka B6 

strana 53 Stínění vedení Žádné PLI 1 tabulka B7 
strana 54 

Opatření při vnitřní kabeláži Žádná KS3 1 tabulka B5 
strana 52 

Výdržné napětí UW UW = 2,5kV KS4 0,6 rovnice B4 
strana 52 

Koordinovaná SPD ochrana Žádná PSPD 1 tabulka B3 
strana 51 

Rozměry stavby na konci 
vedení „a“ (m) Žádná (La x Wa x Ha) NDA = 0 

rovnice A5 
strana 47 

Telekomunikační vedení a jejich vnitřní systémy 
Délka (m)  Lc 1000  
Výška (m) Podzemní Hc –  
Činitel polohy vedení Osamocené Cd 1 tabulka A2 

strana 46 
Činitel prostředí vedení Venkovské Ce 1 tabulka A5 

strana 49 
PLD 1 tabulka B6 

strana 53 Stínění vedení Žádné PLI 1 tabulka B7 
strana 54 

Opatření při vnitřní kabeláži Žádná KS3 1 tabulka B5 
strana 52 

Výdržné napětí UW UW = 2,5kV KS4 0,6 rovnice B4 
strana 52 

Koordinovaná SPD ochrana Žádná PSPD 1 tabulka B3 
strana 51 

Rozměry stavby na konci 
vedení „a“ (m) Žádná (La x Wa x Ha) NDA = 0 

rovnice A5 
strana 47 
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5.1 Varianta bez ochrany 

5.1.1 Definice a charakteristiky zón ve výrobním objektu 

Tab. 16 Charakteristiky pro rozdělení objektu do zón 

Typ půdy nebo podlahy různé 
Požární úseky ano 
Prostorové stínění žádné 
Velikost ztrát Lx různá 
 
Definice zón 

•  Z1 – výrobní hala a skladovací prostor  
•  Z2 – kanceláře  
•  Z3 – archiv 
•  Z4 – zastřešená nakládací rampa 
•  Z5 – parkoviště pro zaměstnance 

 
Charakteristika zón 

 

Tab. 17 Charakteristika zóny Z 1 (výrobní hala a skladovací prostor) 

Parametr 
Komentář Označení Hodnota Odkaz 

Typ povrchu podlahy Beton ru 10-2 tabulka C2 
strana 56 

Riziko požáru Obvyklé rf 10-2 tabulka C4 
strana 57 

Zvláštní nebezpečí Nízké s panikou hz 2 tabulka C5 
strana 57 

Požární ochrana Žádná rp 1 tabulka C3 
strana 57 

Prostorové stínění  Žádné KS2 1 strana 52 

Vnitřní silnoproudé systémy Ano Připojeny k vedení 
 nn 

 
– 

 

Vnitřní telefonní systémy 
Ano 

Připojeny k 
telekomunikačnímu 
vedení  

 
– 

 

Ztráty následkem dotykového 
a krokového napětí Ano Lt 6,6x10-5 tabulka C1 

strana 56 

Ztráty následkem hmotné 
škody Ano Lf 6,6x10-3 

tabulka C1 
strana 56 

Počet bezprostředně 
ohrožených osob v zóně 

  33  
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Tab. 18 Charakteristika zóny Z 2 (kanceláře) 

Parametr 
Komentář Označení Hodnota Odkaz 

Typ povrchu podlahy Linoleum ru 10-5 tabulka C2 
strana 56 

Riziko požáru Malé rf 10-3 tabulka C4 
strana 57 

Zvláštní nebezpečí Nízké s panikou hz 2 tabulka C5 
strana 57 

Požární ochrana Žádná rp 1 tabulka C3 
strana 57 

Prostorové stínění  Žádné KS2 1 strana 52 
Vnitřní silnoproudé systémy Ano Připojeny k vedení 

 nn 
  

Vnitřní telefonní systémy 
Ano 

Připojeny k 
telekomunikačnímu 
vedení  

  

Ztráty následkem dotykového 
a krokového napětí Ano Lt 2x10-5 

tabulka C1 
strana 56 

Ztráty následkem hmotné 
škody Ano Lf 2x10-3 

tabulka C1 
strana 56 

Počet bezprostředně 
ohrožených osob v zóně 

  10  

 

Tab. 19 Charakteristika zóny Z 3 (archiv) 

Parametr 
Komentář Označení Hodnota Odkaz 

Typ povrchu podlahy Keramika ru 10-3 tabulka C2 
strana 56 

Riziko požáru Vysoké rf 10-1 tabulka C4 
strana 57 

Zvláštní nebezpečí Nízké s panikou hz 2 tabulka C5 
strana 57 

Požární ochrana Žádná rp 1 tabulka C3 
strana 57 

Prostorové stínění  Žádné KS2 1 strana 52 

Vnitřní silnoproudé systémy Ano Připojeny k vedení 
 nn 

 
– 

 

Vnitřní telefonní systémy 
Ano 

Připojeny k 
telekomunikačnímu 
vedení  

 
– 

 

Ztráty následkem dotykového 
a krokového napětí Ano Lt 2x10-6 tabulka C1 

strana 56 

Ztráty následkem hmotné 
škody 

Ano Lf 2x10-4 tabulka C1 
strana 56 

Počet bezprostředně 
ohrožených osob v zóně 

  1  
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Tab. 20 Charakteristika zóny Z 4 (zastřešená nakládací rampa) 

Parametr 
Komentář Označení Hodnota Odkaz 

Typ povrchu podlahy Beton ra 10-2 tabulka C2 
strana 56 

Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

Žádná PA 1 tabulka B1 
strana 50

 

Ztráty následkem dotykového 
a krokového napětí 

Ano Lt 4x10-4 tabulka C1 
strana 56 

Počet bezprostředně 
ohrožených osob v zóně 

  2  

 

Tab. 21 Charakteristika zóny Z 5 (parkoviště) 

Parametr 
Komentář Označení Hodnota Odkaz 

Typ povrchu půdy Asfalt ra 10-5 tabulka C2 
strana 56 

Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

Žádná PA 1 tabulka B1 
strana 50 

Ztráty následkem dotykového 
a krokového napětí 

Ano Lt 8x10-4 tabulka C1 
strana 56 

Počet bezprostředně 
ohrožených osob v zóně 

  4  

 

5.1.2 Výpočet redukovaného Lt a Lf  

Lt – ztráty způsobené dotykovým nebo krokovým napětím  

Lt – mimo budovu 10-2; uvnitř budovy 10-4 

Lf – hmotná ztráta 10-2  

 

Výpočet: počet ohrožených osob v zóně /celkový počet osob v objektu * ztráty Lf nebo Lt 
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5.1.3 Výpočet veličin 

Tab. 22 Sběrné plochy pro stavbu a vedení 

 

Tab. 23 Očekávaný počet nebezpečných událostí za rok 

 

Označení plochy 
Rovnice pro sběrnou oblast Hodnota 

[m2] 
Odkaz 

Ad 
Do stavby 

( ) ( )26 3d b b b b b bA L W H L W Hπ⎡ ⎤= ⋅ + ⋅ + + ⋅⎣ ⎦  
3,9 x 103 rovnice A2 

strana 42 

AI (s) 
Do silnoproudého vedení 

( )( )( ) 3I S c a bA L H H ρ= − + ⋅  
2,2 x 104 tabulka A3 

strana 48 

Ai (s) 
V blízkosti silnoproudého vedení 

( ) 25i s cA L ρ= ⋅  
5,6 x 105 tabulka A3 

strana 48 

AI (t) 
Do telekomunikačního vedení 

( )( )( ) 3I T c a bA L H H ρ= − + ⋅  
2,2 x 104 tabulka A3 

strana 48 

Ai (t) 
V blízkosti telekomunikačního vedení 

( ) 25i T cA L ρ= ⋅  
5,6 x 105 tabulka A3 

strana 48 

Označení plochy 
Rovnice pro počet úderů Hodnota 

[1/rok] 
Odkaz 

Nd 
Do stavby 

610D g d dN N A C −= ⋅ ⋅ ⋅  
1,56 x10-2 rovnice A4 

strana 47 

NL (s) 
Do silnoproudého vedení 

6
( ) ( ) ( ) ( ) 10L s g I s d s t sN N A C C −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

8,8 x10-2
 rovnice A7 

strana 47 

Ni (s) 
V blízkosti silnoproudého vedení 

6
( ) ( ) ( ) ( ) 10i s i s t s e sN Ng A C C −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

2,24 rovnice A8 
strana 48 

NL (t) 
Do telekomunikačního vedení 

6
( ) ( ) ( ) 10L t g I t d tN N A C −= ⋅ ⋅ ⋅  

8,8 x10-2
 rovnice A7 

strana 47 

Ni (t) 
V blízkosti telekomunikačního vedení 

6
( ) ( ) ( ) 10i t g i t e tN N A C −= ⋅ ⋅ ⋅  

2,24 rovnice A8 
strana 48 
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Tab. 24 Výpočet součástí rizika podle zón (hodnota x 10-5) 

 

5.1.4 Stanovení pravděpodobnosti PU, Pv 

V objektu nebyla použita SPD pro ekvipotencionální pospojování. Potom je hodnota PU = PV = 

PLD, kde PLD vyjadřuje pravděpodobnost poruchy vnitřních systémů způsobených úderem 

blesku do připojené inženýrské sítě. Hodnoty PLD jsou uvedeny v tabulce B6 přílohy 1. Pro 

nestíněné inženýrské sítě se dle požadavku normy musí uvažovat PLD = 1. 

5.1.5 Ocenění rizika 

Celkové riziko R1 pro posuzovaný výrobní objekt dosahuje hodnoty 3,39x10-5. Vzhledem 

k tomu, že tato hodnota je větší než přípustná hodnota rizika RT 10-5, lze konstatovat, že 

stavba vyžaduje ochranu před bleskem. 

Součást 
rizika 

Rovnice pro součást rizika  
s údery do Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 

∑ 
stavba 

RA stavby s následkem úrazu živých  
bytostí 

A D A a tR N P r L= ⋅ ⋅ ⋅  

   0,006 ≈ 0 0,006 

RB stavby s následkem hmotných  
škod 

B D B z p f fR N P h r r L= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
0,206 0,006 0,062   0,274 

RU 

(silnoproudé 

vedení) 

silnoproudého vedení s následkem 
úrazu elektrickým proudem  

( )U L Da U u tR N N P r L= + ⋅ ⋅ ⋅  
0,006 ≈ 0 ≈ 0  

 
0,006 

Rv  

(silnoproudé 

vedení) 

silnoproudého vedení s následkem 
hmotných škod 

( )L Da V z p f fRv N N P h r r L= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
1,162 0,035 0,352 

  
1,549 

RU  

(telekom. 

vedení) 

telekomunikačního vedení s následkem
úrazu elektrickým proudem  

( )U L Da U u tR N N P r L= + ⋅ ⋅ ⋅  
0,006 ≈ 0 ≈ 0 

  
0,006 

RV  

(telekom. 

vedení) 

telekomunikačního vedení s následkem 
hmotných škod 

( )L Da V z p f fRv N N P h r r L= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

1,162 0,035 0,325 
  

1,549 

 
Celkové 
riziko R1 

R1= RA + RB + RU (s) + RV (s) + RU (t) + RV(t) 2,542 0,076 0,766 0,006 ≈ 0 3,39 
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5.2 Varianta s ochranou 

5.2.1 Součásti rizika pro objekt s následkem úderů do objektu 

RA Součást rizika vztahující se úrazu živých bytostí způsobených dotykovým a krokovým 

napětím na ploše do 3 metrů od objektu. 

RB Součást rizika vztahující se k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř 

objektu. 

5.2.2 Součásti rizika pro objekt s následkem úderů do vstupujících sítí  

RU Součást rizika vztahující se úrazu živých bytostí, které je způsobené dotykovým a 

krokovým napětím uvnitř stavby. Příčinou vzniku nebezpečného dotykového a krokového 

napětí je jsou bleskové proudy indukované do elektrických sítí vstupujících do objektu. 

RV Součást rizika vztahující se k hmotné škodě. Touto škodou může být požár nebo 

výbuch iniciovaný nebezpečným jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi, 

obvykle na vstupu vedení do stavby Riziko způsobuje bleskový proud přenesený přes nebo 

podél elektrických sítí do objektu. 

5.2.3 Ostatní součásti rizika R1, rizika RC; RM; RW; RZ 

V posuzovaném objektu se tato rizika neuplatňují. Tyto součásti rizika se uplatňují pouze 

v objektech s rizikem výbuchu a nemocnic nebo v případech kdy porucha vnitřních systémů 

bezprostředně ohrožuje lidské životy. 
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5.2.4 Vyjádření rizika podle příčiny poškození 

Tab. 25 Skládání rizika podle příčiny poškození 

Riziko 
Příčina poškození Výsledné riziko 

RS 
Úraz živých bytostí 

S1 Úder blesku do stavby (RA) 
S3 Úder blesku do vstupující sítě (RU) 

S A UR R R= +  

RF 
Hmotná škoda 

S1 Úder blesku do stavby (RB) 
S3 Úder blesku do vstupující sítě (RV) 

F B VR R R= +  

RD 
Údery zasahují stavbu 

S1 Úder blesku do stavby (RA) 
S1 Úder blesku do stavby (RB) 
 

D A B CR R R R= + +  

RI 
Údery nezasahují stavbu, 

ale ovlivňují ji 

S3 Úder blesku do vstupující sítě (RU) 
S3 Úder blesku do vstupující sítě (RV) 
 

I M U V W ZR R R R R R= + + + +  

 

5.2.5 Složení součástí rizika R1 podle zón  

Tab. 26 Vyjádření rizika úrazu a hmotné škody (hodnoty x 10-5) 

Zóny 
Objekt Riziko 

Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 
 

RS 0,012 ≈ 0 ≈ 0 0,006 ≈ 0 0,018 
RF 2,53 ≈75% 0,076 0,766 0 0 3,372 
Celkem 2,542 0,076 0,766 0,006 0 3,39 
 

Tab. 27 Vyjádření rizika vznikajícího údery blesku (hodnoty x 10-5) 

Zóny 
Objekt Riziko 

Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 
 

RD 0,206 0,006 0,062 0,006 ≈ 0 0,28 
RI 2,336 0,07 0,704 0 0 3,11 
Celkem 2,542 0,076 0,766 0,006 0 3,39 
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Tab. 28 Procentuální vyjádření hlavních faktorů přispívajících k riziku R1 

Riziko Škoda % 
RF D2 Hmotná v zóně Z1 ≈ 75 
Součásti rizika RF Příčina poškození % 
RB S1 Úder blesku do stavby (RB) ≈ 8 
RV S3 Úder blesku do vstupující sítě (RV) ≈ 92 
 

5.2.6 Návrh ochranných opatření 

Navrhovaná opatření musí v prvé řadě sledovat snížení hodnoty rizika RF, tady součásti RB a 

RV. 

Snížení činitele PB 

Instalovat LPS IV třídy. Tímto opatřením lze dosáhnou snížení činitele PB z hodnoty 1 na 

hodnotu 0,2 v zónách 1, 2, 3, podle tabulky B.2 uvedené v příloze 1. 

Snížení činitele PU, PV 

Instalovat koordinovanou SPD ochranu na vstupní silnoproudé i telekomunikační vedení. 

Instalací koordinované SPD ochrany jsou v posuzovaném případě uvažovány hodnoty činitele 

PU, PV z tabulky B.3 uvedené v příloze 1, kde pro IV třídu LPL dojde ke snížení činitelů PU a 

PV z hodnoty 1 na hodnotu 0,03 v zónách 1, 2, 3. 

Snížení činitele rp 

Vybavit objekt hasícími přístroji dle požadavku zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb., 

v platném znění. Opatřením lze dosáhnout snížení činitele rp z hodnoty 1 na hodnotu 0,5 

v zónách 1, 2, 3. 
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5.2.7 Výpočet součástí rizika podle zón po zavedení ochranných opatření  

Tab. 29 Součásti rizika podle zón (hodnota x 10-5) 

 

Součást 
rizika 

Rovnice pro součást rizika  
s údery do Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 

∑ 
stavba 

RA stavby s následkem úrazu živých  
bytostí 

A D A a tR N P r L= ⋅ ⋅ ⋅  

   0,006 ≈ 0 0,006 

RB stavby s následkem hmotných  
škod 

B D B z p f fR N P h r r L= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
0,041 0,001 0,013   0,055 

RU 

(silnoproudé 

vedení) 

silnoproudého vedení s následkem 
úrazu elektrickým proudem  

( )U L Da U u tR N N P r L= + ⋅ ⋅ ⋅  
≈ 0 ≈ 0 ≈ 0  

 
≈ 0 

Rv  

(silnoproudé 

vedení) 

silnoproudého vedení s následkem 
hmotných škod 

( )L Da V z p f fRv N N P h r r L= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
0,017 ≈ 0 0,005 

  
0,022 

RU  

(telekom. 

vedení) 

telekomunikačního vedení s následkem
úrazu elektrickým proudem  

( )U L Da U u tR N N P r L= + ⋅ ⋅ ⋅  
≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 

  
≈ 0 

RV  

(telekom. 

vedení) 

telekomunikačního vedení s následkem 
hmotných škod 

( )L Da V z p f fRv N N P h r r L= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

0,017 ≈ 0 0,005 
  

0,022 

 
Celkové 
riziko R1 

R1= RA + RB + RU (s) + RV (s) + RU (t) + RV(t) 0,075 0,001 0,023 0,006  0,105 
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6 Závěr 
V teoretické části své diplomové práce jsem na základě studia souboru norem ČSN EN 

62 305, literatury a vlastních zkušeností provedl seznámení s koncepcí řešení ochrany před 

bleskem podle souboru norem ČSN EN 62 305.  

V této části diplomové práce jsem se zaměřil na změny, které přináší nová koncepce 

oproti staré normě, zejména na nové požadavky týkající se způsobu vyhodnocení potřeby 

zřízení ochrany před bleskem metodou ocenění rizika podle ČSN EN 62 305 – 2. 

V praktické části diplomové práce jsem formou případové studie provedl posouzení 

nutnosti zřízení ochrany před bleskem pro nově budovanou výrobní halu.  

Z předložené projektové dokumentace investorem stavby jsem určil rozhodující 

charakteristiky stavby, připojených vedení a vnitřních systémů. Dále jsem objekt rozdělil do 

pěti zón a k jednotlivým zónám jsem přiřadil charakteristiky potřebné pro výpočet rizika. 

Provedl jsem výpočet rizika R1 pro nechráněnou stavbu a vypočtenou hodnotu jsem porovnal 

s přípustnou hodnotou rizika RT 10-5. Vzhledem k tomu, že hodnota rizika bez ochranných 

opatření překročila přípustnou hodnotu rizika je zřejmé, že stavba vyžaduje ochranu před 

bleskem.  

Proto jsem navrhl ochranná opatření ke snížení rizika a provedl nové porovnání 

s přípustnou hodnotou rizika RT 10-5. Navrhovaná opatření snížila hodnotu rizika pod 

přípustnou hodnotu RT 10-5.  

Navrhovaná opatření jsou nejlepším technicko – ekonomickým kompromisem pro 

zajištění bezpečné ochrany stavby před bleskem.  

Stanovený cíl diplomové práce byl splněn. 
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7 Použité termíny a definice [10, 11] 
Úder blesku do země (lightning flash to earth) 
elektrický výboj atmosférického původu mezi mrakem a zemí, který se skládá z jednoho nebo 
více dílčích výbojů. 
 
Dílčí výboj blesku (lightning stroke) 
jednotlivý dílčí elektrický výboj blesku do země. 
 
Krátký výboj blesku (short stroke) 
složka úderu blesku, která odpovídá impulsu proudu. 
 
Dlouhý výboj blesku (long stroke) 
složka úderu blesku, která odpovídá souvislému proudu.  
 
Vícenásobné výboje (multiple strokes) 
úder blesku se skládá ze 3 – 4 dílčích výbojů, s typickým časovým intervalem mezi nimi 50 
ms. 
 
Bleskový proud (lightning current) 
proud tekoucí v místě úderu. 
 
Vrcholová hodnota (peak value) 
maximální hodnota bleskového proudu 
 
Náboj krátkého výboje (short stroke charge) 
časový integrál bleskového proudu v krátkém výboji. 
 
Náboj dlouhého výboje (long stroke charge) 
časový integrál bleskového proudu v dlouhém výboji. 
 
Specifická energie – W/R (specific energy) 
časový integrál druhé mocniny bleskového proudu za celou dobu trvání blesku. 
 
Ekvipotenciální pospojování proti blesku (lightning equipotential bonding) 
připojení oddělených kovových prvků k LPS přímým vodivým spojením nebo přes přepěťová 
ochranná zařízení pro snížení rozdílů potenciálů způsobených bleskovým proudem. 
 
Chráněný objekt (object to be protected) 
stavba nebo inženýrská síť chráněná před účinky blesku. 
 
Stavby s nebezpečím výbuchu (structures with risk of explosion.) 
stavby obsahující pevné výbušné materiály nebo nebezpečné zóny definované podle IEC 
600079 – 10. 
 
Městské prostředí (urban environment) 
plochy s vysokou hustotou budov nebo hustě osídlené obce s vysokými budovami. 
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Předměstské prostředí (suburban environment) 
plochy se střední hustotou budov. 
 
Venkovské prostředí (rural environment) 
plochy s malou hustotou budov. 
 
Hladina jmenovitého impulsního výdržného napětí (rated impulse withstand voltage level) 
impulsní výdržné napětí stanovené výrobcem pro zařízení nebo jeho část, charakterizující 
předepsanou výdržnou schopnost jeho izolace proti přepětí. 
 
Telekomunikační vedení (telecommunication lines) 
sdělovací prostředek určený pro spojení mezi zařízením, které může být umístěno 
v oddělených stavbách, například telefonní nebo datová linka. 
 
Silnoproudá elektrická vedení (power lines) 
distribuční vedení napájející elektrickou energií silnoproudá a elektronická zařízení ve stavbě, 
například sítě nízkého (NN) a vysokého (VN) napětí. 
 
Potrubí (pipes) 
potrubní rozvody určené k přepravě kapalin a plynů do stavby nebo z ní, například plynová  
a vodovodní potrubí a potrubí na topný olej. 
 
Nebezpečný jev (dangerous event) 
úder blesku do chráněného objektu nebo v jeho blízkosti. 
 
Úder blesku do objektu (lightning flash to an object) 
úder blesku, který udeří do chráněného objektu. 
 
Úder blesku v blízkosti objektu (lightning flash near an object) 
úder blesku, který udeří tak blízko chráněného objektu, že může způsobit nebezpečná přepětí. 
 
Počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby – ND (number of dangerous 
events due to flashes to a structure) 
očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do stavby. 
 
Počet nebezpečných událostí způsobených údery do inženýrské sítě – NL (number of 
dangerous events due to flashes to a service) 
očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do 
inženýrské sítě. 
 
Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavby – NM (number of 
dangerous events due to flashes near a structure) 
očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku  
v blízkosti stavby. 
 
Počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě – NI (number 
of dangerous events due to flashes near a service) 
očekávaný roční průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti 
inženýrské sítě. 
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Elektromagnetický impuls vyvolaný bleskem – LEMP (lighting electromagnetic impulse) 
elektromagnetické účinky bleskového proudu. 
 
Hmotná škoda (physical damage) 
škoda na stavbě nebo jejím obsahu případně na inženýrské síti následkem mechanických, 
tepelných, chemických a výbušných účinků blesku. 
 
Úraz živých bytostí (injury to living beings) 
úrazy lidí nebo zvířat, včetně smrtelných, způsobených dotykovými nebo krokovými napětími 
způsobených bleskem. 
 
Pravděpodobnost poškození – PX (probability of damage) 
pravděpodobnost, že nebezpečný jev způsobí poškození chráněného objektu. 
 
Ztráta – LX (loss) 
průměrný rozsah ztrát (lidských a na majetku) vyplývající z určitého typu poškození 
způsobeného nebezpečným jevem vztaženým k hodnotě chráněného objektu (lidí a majetku). 
 
Riziko – R (risk) 
hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) způsobených 
bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu (lidí a majetku). 
 
Součást rizika – RX (risk component) 
dílčí riziko, které závisí na zdroji a typu poškození. 
 
Přípustné riziko – RT (tolerable risk) 
maximální hodnota rizika, kterou je možno připustit pro chráněný objekt.  
 
Zóna stavby – ZS (zona of structure) 
část stavby s homogenními charakteristikami, které při oceňování rizika přísluší pouze jeden 
soubor z parametrů. 
 
Zóna ochrany před bleskem – LPZ (lighting protection zone) 
zóna, ve které je definováno elektromagnetické prostředí. 
 
Hladina ochrany před bleskem – LPL (lighting protection level) 
číslo vztažené k souboru hodnot parametrů bleskového proudu, odpovídající 
pravděpodobnosti, že příslušné maximální a minimální návrhové hodnoty nebudou u blesků 
vyskytujících se v přírodě překročeny. 
 
Ochranná opatření (protection measures) 
opatření přijatá v chráněném objektu pro snížení rizika. 
 
Systém ochrany před bleskem – LPS (lighting protection systém) 
kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených údery blesku do stavby. 
 
Systém ochranných opatření proti LEMP – LPMS (LEMP protection measures systém) 
kompletní systém ochranných opatření pro vnitřní systém ochrany před LEMP. 
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Magnetické stínění (magnetic protective cable) 
uzavřené kovové mřížové nebo souvislé stínění obklopující objekt nebo jeho část, používané 
pro snížení poruchovosti elektrických nebo elektronických systémů. 
 
Přepěťové ochranné zařízení (surge protective device) 
zařízení určené k omezení přechodných napětí a ke svedení impulsních proudů.  
 
Koordinovaná SPD ochrana (coordinated SPD protection) 
soubor vhodně vybraných SPD, koordinovaný a postavený tak, aby se snížila poruchovost 
elektrických a elektronických systémů. 
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